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Bilthoven, 16 augustus 2017 

 

Betreft: Aanvullende informatie 

introweek                  

 

 

 

 

Beste werkers en ouders/verzorgers, 

 

Als aanvulling op de algemene brief ontvangen jullie hierbij een aantal berichten 

die speciaal bestemd zijn voor alle werkers van team 3 en hun ouders/verzorgers. 

 

Na een heerlijke zomer is het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. 

We zien dan ook uit naar de start van het nieuwe schooljaar! 

Voor de werkers uit leerjaar 1 zal de eerste schooldag op het middelbaar een 

spannend moment zijn. De medewerkers van team 3 doen er alles aan om ervoor 

te zorgen dat jullie je zo snel mogelijk thuis voelen. Ook de werkers van leerjaar 2 

zullen daarbij helpen.  

 

Voor de werkers uit leerjaar 2 zal het na zo’n lange vakantie weer even wennen 

zijn. Jullie hebben al een jaar ervaring, maar we gaan een aantal dingen komend 

jaar ook anders doen.  

 

De eerste schoolweek staat geheel in het teken van (hernieuwde) kennismaking 

met elkaar, onze manier van werken, het gebouw en de omgeving.  

Met het oog daarop is er een speciaal programma. De mentoren vertellen hier 

dinsdagochtend meer over. Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 

augustus eindigt de schooldag om 13.00 uur en op vrijdag 25 augustus om 15.00 

uur.   

Goed om te weten dat je op dinsdag 22 augustus niet alle boeken tegelijk 

mee hoeft te brengen. Vanwege de hoeveelheid kun je dit het beste verdelen 

over meerdere dagen.  

 

Wel is het belangrijk dat je op de eerste schooldag het volgende bij je 

hebt: 

Voor alle werkers: 

- Etui met pennen, potloden, gum, schaar en lijm.  

- Twee of meer snelhechters (voor o.a. de weekplanner). 

- Schriften (of als je daar liever mee werkt een multomap met tabbladen).  

- Eten en drinken. 

- Schoolpasje; de werkers van klas 1 krijgen in schoolweek 2 hun 

schoolpasje.  

- Eventueel wat geld om het schoolpasje op te waarderen.  

Daarnaast voor de werkers uit klas 1 ook: 

- Een vakantiefoto waar je zelf op staat.  

- € 5 borg voor de huur van de locker. Dit geld kun je bij de teamassistent 

inleveren. Aan het einde van je schoolloopbaan krijg je dit bedrag weer 

terug. 

  



 

Verder nog een aantal verzoeken aan onze werkers: 

 Kaft al je (leer-)boeken.  

 Schrijf daarnaast met potlood je naam in ieder boek. Schrijf met 

dikke stift je naam en klas op je werkboeken, de kaft van de 

leerboeken, je etui en rekenmachine.  

 Je hoeft niet per se een agenda aan te schaffen omdat je van ons wekelijks 

een uitdraai van de weekplanner krijgt, maar we raden het wel heel erg aan 

om je eigen werk te plannen. 

 Om op school gebruik te kunnen maken van het audio-aanbod willen we je 

vragen ‘oortjes’  of een koptelefoon aan te schaffen en deze op te bergen in 

je locker zodat je ze altijd bij de hand hebt.  

En mededelingen voor ouders: 

 De data van de informatieavonden staan in de algemene brief. Tijdens de 

informatieavond zullen de mentoren aan ouders vragen wie contactouders 

voor de groep willen zijn. Voor ouders die het leuk vinden om actief te zijn 

binnen de school wellicht een idee om ook hier alvast over na te denken. 

 Andere belangrijke data staan in de WP-wijzer en de teamwijzer die dinsdag 

aan onze werkers van leerjaar 1 worden meegegeven; beide documenten 

zijn ook op onze site te vinden.  

 Uit oogpunt van preventie wil ik jullie tot slot vragen je zoon/dochter te 

controleren op hoofdluis.  

 

Met dringende vragen of suggesties kunnen jullie nu bij mij terecht via 

t.vanstek@wpkeesboeke.nl. Vanaf dinsdag 22 augustus blijven de mentoren het 

eerste aanspreekpunt.  

 

Rest mij jullie allen nog een paar heerlijke vakantiedagen toe te wensen. 

Graag tot dinsdag 22 augustus (klas 1 start dus 8.35 uur en klas 2 voor de 

werkers van team 3 om 9.15 uur). 

 

We gaan er samen een leerzaam en plezierig jaar van maken! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,  

 

Tessa van Stek 

Teamleider team 3 

 

naam Medewerker Mentor Contact 

Melanie Brand Frans 1D m.brand@wpkeesboeke.nl 

Job van Wakeren Aardrijkskunde 1D j.vanwakeren@wpkeesboeke.nl 

Meike de Lange LO  1E m.delange@wpkeesboeke.nl 

Mendy van Horssen Nederlands 1E m.vanhorssen@wpkeesboeke.nl 

Gerlien Spijkerboer Nederlands 1F g.spijkerboer@wpkeesboeke.nl 

Petra Rook Beeldende vakken 1F p.rook@wpkeesboeke.nl 

Kiona van Herwijnen Beeldende vakken 2D k.vanherwijnen@wpkeesboeke.nl 

Leon van Steensel Geschiedenis 2D l.steensel@wpkeesboeke.nl 

Mark Mulder Wiskunde  2E m.mulder2@wpkeesboeke.nl 

Josephine Raaijmakers Frans 2E j.raaijmakers@wpkeesboeke.nl 

Cathelijne Vossen Engels 2F c.vossen@wpkeesboeke.nl 

Tessa Hoogma Natuurkunde 2F t.hoogma@wpkeesboeke.nl 

Tessa van Stek Biologie  t.vanstek@wpkeesboeke.nl 

José Mol Teamassistent  j.mol@wpkeesboeke.nl 

Belinda Coster Teamassistent  b.coster@wpkeesboeke.nl 
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